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Lomtalanítás
A Városi Szolgáltató Zrt. alkalmi
háztartási hulladék-lomtalanítást
végez az alábbi ütemezés szerint
I. ütem: április 24.
Körzet: Püspökmajor lakótelep és környéke
(László telep – Kovács L.u. – Dunakanyar
krt. – Vasúti Villasor által határolt terület)
II. ütem: május 8.
Körzet: Boldogtanya – Petyina –
Tyúkosdûlõ – Papsziget – Szarvashegy
városrészek, valamint az Ady Endre út
III. ütem: május 15.
Körzet: Belváros (Dunakanyar krt. – Duna
által határolt terület), Pannónia telep
(Vasúti Villasor – Pannónia u. – Telep u. –
Dera patak által határolt terület)
IV. ütem: május 29.
Körzet: Pismány (Sztaravodai út –
Dunakanyar krt. – Cseresznyés út – Napos
sétány által határolt terület)
V. ütem: június 5.
Körzet: Izbég (Bükköspart – Füzespark –
Vasvári ltp. – Sztaravodai út – Dömörkapu
által határolt terület)
A lomtalanítás során a nagydarabos hulladék
mellett kihelyezhetõ zöldhulladék is, zsákokba
téve!Egyéb(nem nagydarabos)hulladékot nem
szabad kihelyezni zsákba,és a Városi Szolgáltató
Zrt.nem is szállítja el azokat! A kerti zöldhulladék
hulladékudvarunkba ingyenesen behozható,
melyrõl bõvebben a szemétszállítási számla mellé
csatolt Hulladék Híradóból tájékozódhat.
Kérjük, hogy a lomot legkésõbb az ütemtervnek
megfelelõen, szombaton 9 óráig helyezzék ki.
A késve kihelyezett lomot nem áll módunkban
összegyûjteni.
További információ: www.vszzrt.hu, (26) 501-026

május 27. és 29.
„Templomdombi vásár és gyermeknapi sokadalom”

104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941

Május 27-én, csütörtökön 14 órakor kerül megrendezésre a korábbi években már
nagy sikert aratott diákpolgármester-választás. A diákpolgármester-jelölt az
iskolák 4–8. évfolyamos tanulói közül kerülhet ki, aki saját iskolájában kampányt
folytatott, és programja alapján tanulótársai jelölték õt diák polgármesternek. A
jelöltek a választás helyszínén szóbeli megmérettetésen adhatnak számot tudásukról, rátermettségükrõl, majd az iskolák küldöttei titkos szavazással választják
meg a legjobbat.

105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018

Május 29-én, szombaton 10 órától a Templomdombon, a Templomdombi
Általános Iskola közremûködésével zajlik a városi gyermeknap, melyen vidám
vásári komédiát mutatnak be az iskolák diákjai, és kézmûves foglalkozások,
környezetvédelmi vetélkedõk, ÖKO piac, játék, könyv, saját készítésû portékák
vására, és ezeken kívül még számos érdekes program várja a gyerekeket.
Szentendre Város Önkormányzata gyermeknapi rajzversenyt hirdet, melynek
témája a Duna. Szeretnénk, ha olyan alkotások születnének, melyek bemutatják a
Duna történelmét, a folyóhoz kapcsolódó kulturális hagyományokat vagy a
környezetvédelmet, de be lehet mutatni a Dunához csatlakozó folyókat, patakokat
is. Lehet elképzelt jövõbeli, a múltat idézõ vagy a jelent bemutató alkotás. A képek
bármilyen technikával készülhetnek, méretük azonban legfeljebb 40x60 cm-es
lehet. Ha ennél kisebb a kép mérete, akkor kérjük ilyen méretû kartonra, rajzlapra
felkasírozni. Három kategóriában – alsó tagozat, felsõ tagozat, középiskola – lehet
nevezni. A pályázat címe: „A Duna a múlt, jelen, jövõ” (történelem, kultúra,
környezetvédelem).
A pályázat beadási határideje: május 17. A rajzokat iskolánként összegyûjtve a
Templomdombi Általános Iskolában kell leadni. A legjobb képek, melyet neves
képzõmûvészekbõl álló zsûri fog kiválasztani, május 27-én 16 órától lesznek kiállítva a Polgármesteri Galérián, a Városházán.
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A Szentendrei Sportcélú Kft. pályázatot ír
ki a szentendrei 8503 helyrajzi számú
ingatlan (baseball-pálya és gyár közötti
terület) sportcélú hasznosítására
Konstrukció: A nyertes pályázó saját költségén az
önkormányzat tulajdonában és a Szentendrei
Sportcélú Kft. üzemeltetésében lévõ területre sportpályát épít (labdarúgás, tenisz, baseball, strandröplabda, stb.), majd azt üzemelteti. A vállalkozó a
kivitelezést követõen havonta bérleti díjat fizet a
Sportcélú Kft.-nek. Az üzemeltetés idõtartama
legfeljebb 10 év. A futamidõ végén az önkormányzatot vételi jog illeti meg jelképes, 1 Ft-os
maradványértéken a pályára és tartozékaira.
Amennyiben a pálya a futamidõ végén rendeltetésszerû használatra alkalmatlan, akkor az üzemeltetõ az önkormányzat felhívására köteles a pályát és
alépítményeit saját költségen elbontani és az eredeti
állapotot helyreállítani. A futamidõ végén beruházónak lehetõség van a pálya visszabérlésére.

Ajánlattételi határidõ: április 26. 10 óra
Ajánlatok bontása: április 26. 10 órakor történik
Elsõ tárgyalás idõpontja: április 28. 10 óra,
Városház tér 3. I. emelet, kistárgyaló.
Kivitelezés idõtartama: legfeljebb 90 nap
Bírálati szempontrendszer:
1. Részszempont: a nyertes pályázó által fizetendõ
havi bérleti díj bruttó Ft-ban megadva (súlyszám:
10)
2. Részszempont: A legfeljebb 10 évhez képest
rövidebb szerzõdéses idõtartam (súlyszám: 6)
Az ajánlathoz csatolandó: • ajánlati nyilatkozat a
bírálati szempontrendszerre vonatkozó megajánlásokkal • a kivitelezés mûszaki tartalma, látványterve
és ütemterve • az üzemeltetés megvalósítási koncepciója • az ajánlattevõ cégkivonata • az ajánlattevõ képviselõjének aláírási címpéldánya •
szerzõdés tervezet
A hiánypótlás egy alkalommal, teljes körben lehetséges.

ELADÓ INGATLANOK
Szentendre Város Önkormányzata nyilvános ajánlattételi felhívást tesz közzé az alábbi tulajdonában lévõ ingatlanok
értékesítésére
Cím
Cseresznyés u. teteje
Cseresznyés u. teteje
Barackos út-Vörösgyûrû sarok

HRSZ
9188/1
9188/2
7275/2
cca.7300
7298
7299
6723
6722
6758
6757
6995
6996
6698
2333/2/B/1
973

m2
1130
1127

Bruttó ár
13.500 Ft/ m2
13.500 Ft/ m2

11.500 Ft/ m2
Barackos út-Vörösgyûrû sarok
1336
11.500 Ft/m2
Barackos út-Vörösgyûrû u. sarok
1898
11.500 Ft/ m2
Tegez u.- Vesszõ u.
4549
10.500 Ft/ m2
Tegez u.
4017
10.500 Ft/ m2
Tegez-Táltos u.
2165
11.000 Ft/ m2
Táltos u.
1763
11.000 Ft/ m2
Barackos út
7146
11.200 Ft/ m2
Barackos u. és a Tegez u. találkozása
1515
11.200 Ft/ m2
Barackos u. és a Tegez u. találkozása
6258
11.200 Ft/ m2
Fõ tér 14.
85,24
25.500e Ft
Kossuth Lajos u. 18.
589
75.717e Ft+ÁFA
Pályázat benyújtása meghosszabbítva!
A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, ill. Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu lehet megtekinteni.
További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon, délelõtti órákban a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak. Versenytárgyalás és a pályázatbontás következõ idõpontja 2010. május 6.
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107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt
r.törzsõrm., Pannónia:
Kutzmog József fõt. z.,
Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail:
közerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától
reggel 1/2 8-ig tart.
Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
Hamvas Béla út 2.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. (26) 505 779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszertár, Attila u. 23. (26) 319 354
Hétvégi ügyelet
április 24-25.
Vasvári Patika
Sas. u. 10. T: (26) 312 825
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502

VÁROS

Látókövek, kutak a belvárosban
Április 16-án, péntek kora délután a Pro Szentendre
Kft. irodája nemcsak meghívott vendégekkel, hanem
különbözõ méretû és színû kövekkel volt tele. Török
Katalin, Pelle Csilla, Pirk Ambrus és Petényi Zsuzsanna, a város fõépítésze együtt nézték meg a tervezõ Kocsis Gáspár által hozott mintadarabokat,
melyek a felújítás során lerakásra kerülõ bazalt
kövek mellett, mint finom híd múlt és jelen között,
figyelemfelkeltõ üzenetet, jellegzetes szentendrei
motívumokat hordozó „látókövekként” jelenhetnek
majd meg a talpunk alatt. Bornemisza Miklós, a Pro
Szentendre Kft. ügyvezetõjének javaslata alapján
nemcsak abban kérik a Mûvészeti Tanács segítségét,
hogy mely pontokon helyezzék majd el ezeket a
köveket, hanem abban is, hogy milyen jellemzõ,
vagy akár már elfeledett szimbólumok tûnjenek fel
rajtuk.
A sokak által csak belvárosi folyónak titulált csobo-

gót elvetették már a tervezõk, de a víztéma megjelenik több helyen, hiszen a Tourinform irodával
szemben egy szökõkutat, a belváros több pontján
pedig ivókutakat álmodtak meg a „Kocsisok”. Hogy
vajon a jellemzõen „szentendreis” stanglis kút, vagy
a kerekes kút – amelyre szintén van példa a városban – formája jelenik-e majd meg, még nem döntötték el a jelenlévõk. A technikai megvalósítás lehetõségei és a költségek játszanak majd szerepet a
döntéshozatalban. Az utcakép szempontjából a burkolat, a kutak formája mellett az is fontos, hogy
milyen padok, szemeteskukák, virágtartók kerülnek
majd ki. A KÖH elõírásaira is odafigyelve, az egységes látvány megteremtése a köztereken az egyik
alapvetõ célja ennek a városrehabilitációnak. Ötletek
helyett segítõ megoldások hangzottak el, így a
találkozónak folytatása lesz a Pro Szentendre Kft.
koordinálásával.

Paraszkay György igent mond a toleranciára
2010 a kultúrák közeledésének nemzetközi éve az UNESCO naptárában, melynek deklarált célja a kulturális
sokszínûség védelme és terjesztése. Ennek érdekében az UNESCO plakátpályázatot írt ki Culture Counts címmel, melyre a szervezõk 82 országból érkezett több mint ezer
alkotása közül 30 munkát választottak ki. Az alkotásokat májusban állítják ki az UNESCO székházában megrendezendõ Kulturális Sokszínûség Nemzetközi Fesztiválja keretében. A magyar kulturális diplomácia sikere, hogy a
most kihirdetett gyõztes munkák
között van a Csobánkán élõ,
szentendrei kötõdésû Paraszkay
György grafikus Say Yes to
Tolerance címû plakátja is.

Behajtani tilos, kivéve
célforgalom

Programok

Május 1-jétõl megváltozik a
Duna-korzó forgalmi rendje. A
változtatás célja, hogy az érintett
lakók, az üzlettulajdonosok stb.
északi irányból is megközelíthessék telephelyüket. Az átmenõ
forgalom megakadályozására és a
biztonságos közlekedés érdekében forgalomlassító eszközöket
helyeznek ki: két új bukkanó épül,
virágládák lesznek kitéve, illetve
új burkolati festenek fel.

• Tûzoltó gépjármûvek
felszentelése
• Tûzoltók eskütétele
• Tûzoltó jármûvek és technikák
látványos bemutatása
• Fõzõverseny, melyre csapatok
jelentkezését várjuk
(kapcsolattartó: Szentendrey
Bálint, 06-20-665-3685,
tuzendre@tuzendre.hu)
• Jó idõ esetén zenés
programok
• Gyermekprogramok, családi
programok
• Stilh-bemutató
• Mentõkutyás bemutató
• Tombola értékes
nyereményekkel
• 19 órától a Rodin Galériában
szentendrei mûvészek
által felajánlott mûalkotások
kiállítása, jótékonysági
árverése a tûzoltóság részére

Tûzoltó Majális
A Szentendre Város Hivatásos
Tûzoltósága és Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete tisztelettel meghív
minden kedves érdeklõdõt május
2-án, vasárnap 10 órától a Szent
Flórián napi Tûzoltó Majálisra a
Duna korzó – Kerényi park –
Rodin kávézó közti területre

A polgármester naplója
Április 23. (péntek)
09.00
Polgármesteri Akadémia
Április 24. (szombat)
09.00
Polgármesteri Akadémia
14.00
Dr. Dragon Pál temetése
Április 27. (kedd)
08.30
Országos Könyvtárhasználati
Verseny megnyitója
09.00
Vezetõi értekezlet
13.00
Központi Kiképzõ Bázis új parancsnokának bemutatkozása
14.00
VSZ Zrt. vezérigazgatójával
megbeszélés
15.00
DPÖTKT irodavezetõjével
megbeszélés
16.00
Szentendrei Kulturális Központ
ügyvezetõjével megbeszélés
Április
10.00
13.00
13.30

28. (szerda)
Projektek megbeszélése
Vezetõi megbeszélés
DPÖTKT ülés

Április 29. (csütörtök)
09.00
Országgyûlési képviselõvel
megbeszélés
10.00
TDM megbeszélés
11.00
Evangélikus lelkésszel
megbeszélés
13.00
Polgármesteri fogadóóra
17.00
Helyõrségi Klub tagjaival
megbeszélés

Felhívás pályázati részvételre
Megjelent a tavalyi évben nagy sikert aratott, FÛTÉSRENDSZER
MODERNIZÁLÁSÁT SEGÍTÕ PÁLYÁZAT, az ÖKO-program 2010. évi kiírása
(www.otm.gov.hu). A pályázat beadási határideje: május 31. Kérjük azokat
a társasházban lakókat, akiknek szándékában áll a jelenlegi pályázati kiíráson részt venni,
ebbéli szándékukat május 10-ig Szentendre Város Önkormányzatának jelezzék.
Kapcsolattartó: Bonczó Emese EU pályázati referens, tel.: 06-26-503-398,
e-mail: bonczo.emese@ph.szentendre.hu

ÁPRILISI SZÜLETÉSNAP
27 ÉVES A MÁTÉ FOTÓ-OPTIKA
27% kedvezmény KOMPLETT szemüveg
vásárlása esetén, meghatározott lencsékkel.
Fényre sötétedõ lencséink akár 10 000 Ft-tal
olcsóbban.*

Ingyenes látásvizsgálat!

*További részletekrõl érdeklõdjön üzletünkben az akcióidõtartama alatt: április 1–30-ig

Máté Fotó Optika
SZENTENDRE,

Sztaravodai u. 54.
Tel. 26/311-841, fax. 26/315-844
info@matefotooptika.hu www.matefotooptika.hu
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Szentendre
az online
médiában
A KULTÚRA HÁLÓJÁBAN
Kevés figyelmet kap a Budapesti
Közlekedési Zrt. múzeumi
oldala, noha a cégnek két kiállítóhelye is van. Az egyik a szentendrei Városi Tömegközlekedési
Múzeum, amelynek gyûjteménye
igazán érdekes.
NÉPSZABADSÁG

POSTALÁDA

Tisztelt Szerkesztõség!
Péntek délelõtt volt a holokauszt
emléknap alkalmából tartott megemlékezés, és egyben dr. Keserû
Kálmán emléktáblájának avatása
is a Petõfi utcában.
Nem számoltam meg, hogy
hányan voltunk ott, de érzésem
szerint többen, mint eddig bármikor. Én személy szerint örültem, hogy sok fiatalt láttam magam körül.
Jó volt hallani Nemesházi Beatrix
beszámolóját dr. Keserû Kálmán

a Móricz Zsigmond Gimnázium
tanára – a tanulóival együtt próbálta rendbe tenni az elhanyagolt
zsidó temetõt.
Kertész Imre Nobel-díja alkalmával az abban az évben érettségizõ
diákokat kívánta egy kisebb társaság megajándékozni a Sorstalanságcímû regény egy-egy példányával. Kertész Péter felhívásához nagyon sok ember – felekezetre való tekintet nélkül –
csatlakozott, és küldött kisebbnagyobb pénzösszeget. Az iskolák
– egy kivételével – örömmel ajándékozták meg a könyvekkel diákjaikat.

TALÁLKOZÁS A ZENÉLÕ
DISZNÓVAL, AMELY
CUKORKÁT IS AD
Õsfonográfok, verklik és más
muzsikáló csodák Szentendrén.
Nem mindennapi gyûjteményt
látható a Muzsikáló Múzeumba
tévedõ látogató. A harmincéves
gyûjtõmunka eredményeként a
meghökkent vándor láthat és
hallhat itt madárfüttyautomatát, orkesztriont vagy
különleges fonográfkollekciót.
NÉPSZABADSÁG

ÉSZJÁTÉK-BAJNOKOK
A rejtvényfejtõk egy szûkebb
köre nemcsak saját maga
szórakoztatására foglalatoskodik különbözõ típusú
keresztrejtvényekkel, hanem
versenyez is. Közülük az egyik
legjobb a mester kategóriában
elsõ helyet elért szentendrei
Barna Viktor. Állítólag õ az
ország legjobb rejtvényfejtõje.
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP.HU

KÖZÖSSÉGI FAÜLTETÉS:
EZÚTTAL CSOBÁNKÁN
A patakok és folyók partjáról
kiirtott növényzet visszaültetésére szövetkeztek a természetvédõk. A Védegylet
mintaprojektet indított, amelybe
a helyben élõ embereket is
bevonta. Következõ állomás a
Dera-patak dunai torkolatánál
lesz Szentendrén. A program a
Védegylet, a Pomázi Klímakör és
a csobánkai Oszoly
Környezetvédõ Egyesület
együttmûködésében és közös
munkájával valósul meg.
VÉDEGYLET
Összeállította: DOBOS ÁGNES
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életérõl, aki magas rangú közhivatalnokként is ellen tudott állni
a vészkorszakban az embertelen
törvényeknek. Mint megtudtuk,
ennek meg is lett a „jutalma“:
kitelepítés,
munkanélküliség,
nyomorúság. Egészen biztos vagyok abban, hogy idõvel nem
csupán ez az emléktábla adja
tudtára az arra járóknak, hogy
embersége több üldözött életét
mentette meg.
Két egészen apró megjegyzésem
lenne az ünnepséggel kapcsolatban. Gondolom, hogy polgármester úrnak az elõzetesen beírt
programot (április 16. Holokauszt
koszorúzás) nyomós indokkal
kellett felcserélnie más programra, de talán szerencsés lett volna,
ha Kun Csaba alpolgármester úr
is mond egy pár méltató szót a
tábla avatása kapcsán.
A másik észrevételem csupán az
iskola elõtti utcaszakaszra vonatkozik. Természetesen nem tudom,
hogy mekkora költséggel járna, de
talán egy-két kocsi sóderrel el
lehetne tüntetni a rengeteg kátyút.
Ezeknél a kis ügyeknél sokkal
több pozitív élményem van. Annak idején még Fehér Andrásné –
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Jó három éve hetekig díszelgett
egy jól látható falon a 11-es út
mentén a következõ szöveg:
„ZSIDÓK MENJETEK HAZA!“
Gondoltam, hogy megpróbálom
értesíteni a hivatalt. Megtettem
telefonon, és láss csodát! – már
másnap lemosták a városunkat
szégyenbe hozó szöveget. Azóta
sem került oda vissza.
Talán még nem egészen zökkenõmentes az együttélés Szent-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném a Vujicsics Tihamér Zeneiskola vezetõsége nevében
megköszönni a türelmet és a részvételt azon növendékeinknek és
szüleiknek, akik az április 15-i maratoni hangversenyünkön szerepeltek
és a koncertet megtisztelték jelenlétükkel.
A program kezdetének csúszásáért és
az egyéb aznap adódó kellemetlenségért elnézésüket kérem, bár ezek jó
része önhibánkon kívül történt, a
jövõben igyekezni fogunk az ilyen
kényszerítõ körülményeket kiiktatni
és az Önök türelmét és idejét kevésbé
igénybe venni.
A gyerekek a késõi kezdés, a hosszú
várakozás és az esti idõpont ellenére
helytálltak és tudásuk legjavát nyúj-

endrén, de tudom biztosan, hogy
sokkal kevesebben vannak azok,
akik nem tudnak mit kezdeni a
mások ellen irányuló indulataikkal, s tesznek olyan dolgokat,
amelyeket a józan emberek elítélnek.
PENZIÁS ÁGNES

Tisztelt Penziás Ágnes!
Ha a polgármester úr hivatali
elfoglaltsága engedi, akkor a
városi meghívásoknak mindig
eleget tesz. Az elmúlt években
emlékezetem szerint minden alkalommal ott volt a holokausztkoszorúzásokon is. Amint az a
Szentendre és Vidéke Polgármesteri naplójában is olvasható
volt, a koszorúzással egyidõben
került sor dr. Bertalan Ferenc
temetésére. Az elhunyt több mint
22 évig, a rendszerváltásig a
város VB titkára, majd a polgármester úr által 2002-2005-ben
vezetett jogi bizottságnak a tagja
volt, ezért a család felkérte polgármester urat a város nevében a
búcsúztatásra. Emiatt képviseltem én a koszorúzáson az aljegyzõ úrral a hivatalt. Tekintettel
arra, hogy nem az önkormányzat
szervezte a koszorúzást, és felkérés nem történt a szervezõk részérõl, így nem hangzott el megemlékezés a hivatal részérõl a
koszorúzáson.
A másik megjegyzésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a
Petõfi Sándor utca kátyúzása a
közeljövõben megtörténik.
Tisztelettel:
KUN CSABA
alpolgármester

tották a rendezvényen, ami becsületére válna bármely felnõttnek, ezért
Õket illeti a legnagyobb köszönet
kitartásukért.
Másnap reggel a szentendrei általános iskolák vezetõit is értesítettük
a hosszúra nyúlt programról, akik
biztosítottak minket megértésükrõl,
és ígéretet kaptunk arra, hogy a
gyerekek másnapi óráin elnézõek
lesznek az esetleg elmaradt házi feladat miatt.
Az iskolavezetõk hozzáállását is
szeretném megköszönni, mindannyian egyértelmûvé tették, hogy
fontosnak tartják munkánkat és
további támogatásukról biztosítottak
minket.
Köszönettel:
A SZOLFÉZS TANSZAK TANÁRAI

1000 ÉV+

Megújuló utak 2010
Szentendre Város Önkormányzata – az elmúlt évekhez
hasonlóan 2010. évben is, nagy hangsúlyt fektet Szentendre útjainak felújítására, aszfaltozásra és kátyúzásra. A
„Szentendre 1000 év+” egyik kiemelt része a BarackosEgres utcák felújítása, valamint további városrészek
útjainak karbantartása, fejlesztése.
zentendre Város Önkormányzata 2006 óta több út felújítását
oldotta meg pályázati pénzbõl és önerõbõl. Kiemelt feladat a
város közlekedési rendszerének fejlesztése és biztonságosabbá
tétele a városban lakók érdekei szerint. 2008-ban 30 út került felújításra, 2009-ben 11 út, 9 járda újult meg, 2010-ben átadásra kerül
a Barackos és az Egres utca is, amelyek felújítására 208 millió Ft
pályázati támogatást nyertünk. Az itt közölt táblázatban mutatjuk
be a 2006-2009. közötti idõszak útberuházásokkal kapcsolatos
kimutatását.

S

2010. év egyik kiemelt beruházása a pismányi Barackos és Egres
utcák, valamint az Irányi Dániel és Liliom utcák teljes-, illetve a
Rózsa utca részleges felújítása.
Barackos út felújítás
A beruházás kezdete: 2009. november
A beruházás befejezése: 2010. június
A beruházással érintett utcák hossza: 619 m
Füvesített terület nagysága: 1200 m2
Egres utca felújítása
A beruházás kezdete: 2009. november
A beruházás befejezése: 2010. június
A beruházással érintett utcák hossza: 1000 m
Füvesített terület nagysága: 1900 m2
A városban zajló aktuális beruházásokról, fejlesztésekrõl, lakosságot
és a közlekedést érintõ változásokról tájékoztatás a www.szentendre.hu/Infopont alatt olvasható.

2006
Kátyúzás
Földutak karbantartása
Kockakõburkolat javítása
Aszfaltburkolat felújítása
1+1 pályázattal
Aszfaltburkolat felújítása
lakossági összefogással
Útfelújítások összesen
2006. évben

Mennyiség, mérték
3500 m2
1000 m2
500 m2

Ráfordítás (e Ft)
9000
3000
3000

2800 m2

8500

20 980 m2

92 982

28 780 m2

116 482

2007
Kátyúzás
Földutak karbantartása
Kockakõburkolat javítása
Járdaépítés
Aszfaltburkolat felújítása
1+1 pályázattal
Aszfaltburkolat felújítása
lakossági összefogással
Útfelújítások összesen
2007. évben

Mennyiség, mérték
5000 m2
3000 m2
60 m2
85 m2

Ráfordítás (e Ft)
20 000
9000
500
580

11 850 m2

33 902

3324 m2

16 205

23 319 m2

80 187

2008
Kátyúzás
Földutak felújítása
Kockakõburkolat felújítása
Járdaépítés
Aszfaltburkolat felújítása
1+1 pályázattal
Aszfaltburkolat felújítása
lakossági összefogással
Útfelújítások összesen
2008. évben
EuroVelo kerékpárút
árvízvédelmi gáton

Mennyiség, mérték
3589 m2
6045 m2
4000 m2
1010 m2

Ráfordítás (e Ft)
22 101
1868
36 148
9534

12 210 m2

35 974

3562 m2

12 500

30 416 m2

118 125

3063 m

280 000

2009
Kátyúzás
Földutak felújítása
Kockakõburkolatú útfelújítások
Járdaépítés
Aszfaltburkolat felújítása
1+1 pályázattal
Aszfaltburkolat felújítása
lakossági összefogással
Egyéb önkormányzati
útfelújítások
Útfelújítások összesen
2009. évben

Mennyiség, mérték
4840 m2
6100 m2
95 m2
3283 m2

Ráfordítás (e Ft)
25 000
12 200
955
24 343

4187 m2

49 988

2406 m2

22 200

2512 m2

26 540

23 423 m2

161 226
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Elbúcsúzott a tudós katona
nevét viselve megkezdte mûködését Szentendrén a laktanya,
sokan nem tudták megszokni,
hogy a mûvészvárosba beköltöztek az egyenruhások. Az elmúlt évtizedek alatt azonban
annyira egybeforrt a két intézmény sorsa, hogy Szentendrét ma
már nehéz elképzelni a kiképzõ
bázis nélkül. Nagy öröm látni,

korzóra vonult, hogy ott folytassa
a programot.
Másnap, április 16-án beiktatták
hivatalába a bázis új parancsnokát, az 1954-ben született
Huszti András dandártábornokot.
Az 1976-ban Szentendrén, felderítõ szakon végzett katonát
2005. szeptember 1-jén nevezték
ki a tatai lövészdandár vezetõjének. Elõtte több helyõrségben –
Gyõrben, Tatán, Cegléden, majd
újra Tatán – szolgált, és most
megint egy újabb helyõrség,
Szentendre következik. Parancsnokként jelentõs eredményeket
ért el a tatai lövészdandár életé-

hogy a honvédek mennyire jól
végzik fontos munkájukat, és
hogy milyen harmóniában élnek a
várossal. Ez utóbbit jelzik a közös
október 6-i és március 15-i ünnepségek, a felvonulások, a kulturális programok, és még hoszszasan sorolhatnánk – méltatta a
bázis, s így egyúttal a parancsnok
tevékenységét is a polgármester.
Utolsó parancsnoki napján a szigorú, de következetes emberként
ismert vezérõrnagy sok sikert
kívánt a városnak, majd vezényszava nyomán felcsendült a
Szózat. A téren a hallgatóság
örömére a MH KKB immár világhíres helyõrségi zenekara játszott, majd a díszmenet a Duna-

nek irányításában: nagy kihívásokkal kellett szembenéznie a
feltöltöttség hiánya és a technikai
változások miatt, de mindkét
helyzetet jól kezelte, és irányította a dandárszervezet mindennapi
tevékenységét. A szentendrei kiképzõ központ, ahová kinevezték,
nagyon közel áll a parancsnoksághoz. Itt biztosítják az alakulatok igényeit, és képezik ki azokat,
akik az ország többi helyõrségében teljesítenek szolgálatot.
A Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskola vezetõje továbbra is
dr. Kovács Tibor mérnök ezredes
marad, aki nemrég tért haza
Irakból egyéves missziós szolgálata után.

BOKOR TAMÁS

– Három itt töltött évem minden
pillanatát élveztem, és soha nem
felejtem el Szentendrét – fogalmazott a Himnuszt
Dr. Isaszegi János követõen a parancsnok, aki magyar és angol
nyelven egyaránt köszöntötte a
város fõterén megjelent vendégeket. Az okleveles szakmérnökszakközgazdász-jogász katona
egy esztendõ híján negyven éve
ûzi hivatását, miközben nemcsak
honvédként, hanem tudósként is
figyeli és nyomon követi a társadalmi konfliktusokat. A nemrégiben a Magyar Akadémikusok
és Professzorok Világtanácsának
állandó rendes tagjává fogadott
tudós honvéd elmondta magáról:
itt töltött három esztendeje alatt
igyekezett megtartani és fokozni
a jó együttmûködést a város ve-

zetése és a kiképzõ bázis között.
Erõfeszítéseit valóban siker koronázta: számos képzést, tanfolyamot bonyolítottak le szolgálati
ideje alatt a 2007-ben átalakult
MH KKB-ban – és persze társintézményében, a Kinizsi Pál Tiszthelyettes Szakképzõ Iskolában is.
Az alapkiképzést elvégzett honvédek százait bocsátották ki, és
sokszor segítettek a szentendreieknek, elég csak az árvízi védekezések munkálatait felidézni.
– Úgy illene, hogy a nyugállományba vonuló tábornoknak nyugodt életet és jó pihenést kívánjunk, amikor útjára engedjük. Én
mégsem búcsúztatom õt, mert
meggyõzõdésem, hogy a következõ években is aktívan fogja tölteni a napjait, és vissza-visszatér
majd Szentendrére – mondta dr.
Dietz Ferenc polgármester, aki
méltatta az élénk együttmûködést
az önkormányzat és a honvédség
között. – Amikor a ’30-as években, akkor még Görgey Artúr

fotó  BOKOR TAMÁS

fotó  MISER ISTVÁN
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fotó  KRIZBO

Háromévnyi szolgálat után elhagyta a Magyar Honvédség Központi Kiképzõ Bázisának (MH
KKB) parancsnoki posztját dr. Isaszegi János mérnök vezérõrnagy. Ünnepélyes búcsúztatására
április 15-én, csütörtök délután került sor a Fõ téren.

GYÁSZ

Dragon Pál
1945. február 1. – 2010.
április 17.
Megint elment egy barátunk.
Egy barátunk, aki éveken
keresztül dolgozott velünk és
értünk, a Pest megyei emberekért. Amint azt mindig is
kötelességének érezte, mint
képviselõ az Országgyûlésben, a megyei közgyûlésben,
tucatnyi esztendõ óta Szentendre városának önkormányzati képviselõjeként,
vagy éppen a Petõfi Kulturális és Hagyományõrzõ
Egyesület tagjaként.
Április 17-én elvesztettük
dr. Dragon Pált.
Elvesztettük a hazai közélet
egyik jeles alakját. A közösségért élõ és a közösség erejében mindenekfelett bízó
embert. Aki már akkor képes
volt bízni az emberekben,
amikor még csak kevesen, a
’80-as években, vállalva az
ellenzékiséget, és mindazt a
terhet, ami együtt járt ezzel.
Elvesztettük a munkatársat
és a jó barátot, akinek a
szellemisége, a keresztény
világnézete mindig képes volt
hatni másokra. Legyenek
azok közeli ismerõsök, vagy
éppen politikustársak, üljenek is bármelyik oldalon.
Fájó a veszteség, mely távozásával ért bennünket.
Mert hiányozni fog jelenléte,
hite és ereje – mindannyiunk
számára.
PEST MEGYE KÖZGYÛLÉSE

In memoriam dr. Dragon Pál
„Látjátok feleim, egyszerre meghalt
és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt.
Ismertük õt. Nem volt nagy és kiváló,
csak szív, a mi szívünkhöz közel álló.”

Ma már sorra jelennek meg a
történelmi értékelések a húsz
évvel ezelõtti rendszerváltozásról. Mondanom sem kell,
meglehetõsen eltérõ hangsúllyal abban a kérdésben: kié
is az érdem. Egyben azért
közösek. Bármilyen irányból is
írták, valakikrõl mindig megfeledkeztek. A nemzet napszámosairól. Azokról, akik
nemcsak kiabálni, hõbörögni, okoskodni tudtak, hanem csendes, kevésbé látványos, persze lényegesen
több munkát igénylõ szolgálatukkal igyekeztek
Hazánk életét jobbra fordítani.
Pali. Gondoljunk bele: Pilis, Petõfi, Kõhegy, pálosok
és folytathatnánk a sort. De bármirõl is beszélünk,
ott látjuk õt, zsinóros szürke kabátjában, piros arccal, ragyogó szemekkel. De ott látjuk, ugyanígy minden tüntetésen, szóljon az a falurombolás vagy a vízilépcsõ ellen. Ott látjuk a lakiteleki sátorban, a
Hõsök terén karszalaggal a rendezõk között, az
aradi emlékmûnél, az erdélyi segélyszállítmányoknál, a Klubtanácsban, éjszaka Ménteleken a tûz
mellett, vagy a szentléleki kolostor romjai között,
várva a napfelkeltére. És ott látjuk a 90-es parlament képviselõi között, méltó elismerésként. Nem
akkor tolakodott elõ a percemberkék sûrûjébõl.
Zeõke Pali bácsi méltó kisgazda tanítványaként
szolgált a Házban, aminek díszes falai közé mindig
meghatottan lépett.
Tudjuk, hogy a Jóisten mindenkit akkor szólít
magához, amikor az a lelke üdvössége szempontjából optimális. Most értjük meg csak igazán a
Jóisten szeretetét, hogy élete végére megadta neki
azt a lehetõséget, hogy újra országgyûlési képviselõ
lehessen, s ekként távozzon közülünk.

Egész életében, már-már mániákusan tanult, de tanított is. Bármit hallott, megragadt a fejében, és már
adta is tovább. A vezényszó nála nem elõre, hanem
utánam volt. Tanult, de soha nem lett Dr. Dragon Pál,
nem lett képviselõ úr, elnök úr, holott lehetett volna.
Így, hatvanöt évesen is mindenkinek Pali maradt. Ez
volt a legnagyobb érdeme.
Nos, elhagyott minket a „nemzet napszámosa”.
Eseménydús és értékes volt az élete, a mi történelmünk.
„Édes barátaim olyan ez épen,
mint az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak õrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: Hol volt…”
(Kosztolányi: Halotti beszéd)

CSALLÓKÖZI ZOLTÁN

Vasárnap este a Templomdombon, a Petõfi-szobornál gyûltek össze dr. Dragon Pál barátai, ismerõsei, hogy tiszeteletüket, szeretetüket kifejezve emlékére gyertyát gyújtsanak
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MAGYAR ÍZEK HÁZA NYÍLT SZENTENDRÉN!
Új Prémium Hungaricum Egyesületbe tartozó üzletünkben kizárólag
magyar termelõk, családi vállalkozások házi tejtermékeit, hentesáruit, adalékanyag-mentes manufakturális élelmiszereit találja meg.
Több termék is elnyerte a Magyar Kézmûves Remek nagydíjat.

A Premium Hungaricum Egyesület célja, hogy összefogja a Kárpátmedence mindazon kis- és középméretû élelmiszeripari vállalkozásait, amelyek egyedülálló minõséget állítanak elõ, és amelyek fennmaradása – meggyõzõdésünk szerint – pótolhatatlanul hozzájárul az
emberiség gasztronómiai és kulturális örökségéhez.
Gasztronómiai idõutazásra invitáljuk azt, aki betér hozzánk.
Nagyszüleink és dédszüleink korát idézõ, magyar ízvilágú, hagyományos eljárással készült finomságokat kínálunk.
Hungaricum ínyencségeink például: a málnából, ribizlibõl készült
gyümölcsborok, friss bükkfán füstölt mangalica kenõmájas, doma-

széki kulárés kolbász, balatoni harcsamáj-pástétom, bio mandulatej,
homoktövis mustban, eperfahordóban érlelt pálinkák, egri bikavérben érlelt diós sajt, házi kecskesajt, zöldhagymás gomolya, hortobágyi szürkemarha szajmoka, tokajiboros kacsamáj, házi köpülésû vaj,
bio epres házi méz, aszalt szomolyai feketecseresznye, paprikás
bivaly- és kacsaszalámi.
Milyen indíttatás vezérelt bennünket, hogy ilyen boltot nyissunk?
Növekszik azon vásárlók tábora, akik tudják: az egészséges táplálkozás egyik alappillére a tiszta és tradicionális alapanyagokból
készült, adalékanyag-mentes élelmiszer. Ez azonban nem feltétlenül
párosul magas árfekvéssel, hiszen minden közvetítõ láncszemet kiiktatva boltunk mindent közvetlenül a termelõtõl szerez be.
A kínálatunkban szereplõ tej- és hústermékek szabad tartású állatoktól származnak, mint például a baromfi áruk és a szürkemarha,
illetve bivaly füstölt szalámik. Hormon- és antibiotikum-mentes, természetes táplálási eljárással nevelik õket.
Egyre több kiváló, prémium minõségû magyar élelmiszer terméket
elõállító családi vállalkozás mûködik, melyek üzleti filozófiája a
kizárólag természetes alapanyag és a manufakturális gyártási eljárás. Nem vetekszenek ugyan a multinacionális cégek dízájnos csomagolásaival, a beltartalom azonban annál értékesebb.
A hazai élelmiszertermelõ kis családi vállalkozások számára megfizethetetlen a nemzetközi üzletláncok polcaira történõ bejutás, ezért
a Prémium Hungaricum franchise üzletlánc tagjaként az is küldetésünk, hogy értékesítési pontot biztosítunk számukra.
Õseink évszázadokon át tudták, hogy a kulináris élvezetek építik
lelkünket. Amely étel szívvel lélekkel készül, és örömmel, jóízûen
fogyasztjuk, az biztosan hozzájárul testi jólétünkhöz is.
(x)
Magyar Ízek Háza
Szentendre, Széchenyi tér 35. (a vizes 8-as mögött)

PET-palackgyûjtõ verseny
a szentendrei általános
iskolai osztályok számára

Dunapack Papír
és Csomagolóanyag Zrt.
Hullámtermékgyár
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A SZ.I.A Szentendre (örök)
Ifjúságáért Alapítvány
a Dunakanyar Nõszirom
Egyesülettel közösen PET-palack
gyûjtõ versenyt hirdet a szentendrei általános iskolai osztályok
számára. Az összegyûjtött és
laposra taposott palackokat
május 1-jén 9 órától lehet
leadni a Postás-strandon,
a Majális helyszínén.
Az esélyegyenlõség miatt lepréselt palackokat nem fogadunk el.
A PET-palackokat 120 literes
mûanyag zsákban kérjük a
helyszínre juttatni. Az elsõ öt
legtöbbet összegyûjtött osztály
összesen 400 000 Ft díjazásban
részesül, melyet osztálykirándulásra használhat fel!
Az ünnepélyes eredményhirdetés
május 1-jén 12 órakor lesz a
Majális színpadán. A díjakat átadja Szabó Imre környezetvédelmi
és vízügyi miniszter.
Jelentkezni lehet a (20) 92-94139 és a (20) 94-61-702-es telefonszámokon és a helyszínen.

VÁROS

POSTALÁDA

Éjjeli vandalizmus
avaszi estén, péntek lévén,
tán oldottabb hangulatban,
sétálgatva a kedves város
csendes, sötét utcácskáin, felszerelkezve minden eshetõségre
felkészülten többféle, némely belsõleg, némely pedig jó esetben
külsõleg alkalmazandó folyékony
szerrel, utam a véletlen kiszámíthatatlan szeszélye révén a zeneiskola mögé vezetett, ahol is rám
tört a szomjúság. Az utcai lámpa
fényében zsebembe nyúlva keresgélni kezdtem az üvegek között,
találomra elõhúztam egyet, s már
majd meghúztam azt, de sasszememnek és vizslaszimatomnak,
nem kevésbé kiváló ítélõképességemnek köszönhetõen még
idõben, noha szinte az utolsó pillanatban észrevettem, hogy az
nem a megfelelõ nedût tartalmazza, így a butilkát eltaszítva a mármár szinte kicserepesedett, s a
mámort hozó, szomjat oltó nedûre oly nagyon vágyó ajakimtól, az
üvegnek más célokra kiválóan
alkalmas tartalmát ívben kiürítettem belõle. A lé a gravitáció

T

törvénye szerint tette a dolgát, s
rövid idõn belül landolt az ott
tudatlanul, mondhatni naivan
parkoló gépjármû motorházának
tetején, végigcsorgott azon, enyhe
szökelléssel némiképp megsimítva a szélvédõt, útja végén még
átfutva a rendszámtáblán, a lökhárítón, megérkezett a földre.
Most örültem csak igazán, mily
helyes is volt döntésem: az érintett
felületeken a fényezés, a zöld festék, nem tudván ellenállni az õt ért
hatásnak, emelkedni kezdett, távlatok nyíltak elõtte, az elválás, a
változás nagyszerû lehetõsége
sejlett fel számára: a festék felhólyagzott, az unalmas sima fénylõ
sík átadta helyét egy mozgalmas
másságnak: a hajdan volt zöld a
fém csillogó hûvösségével keveredett, s szinte mûvészi alakzat
jelent meg, mint a rohanó folyó,
feltárva az eddig fedett rétegeket...
Szép.
Gyönyörködve szemléltem mûvemet, szinte el is feledkezve a
szomjúságról, mely oly nagyon
gyötört még az imént. Benyúltam

hát ismét zsebembe, másik, szomjat oltó palackot keresve. Nem leltem, jobban mondva, üres volt
már az üveg, csalóka az öröm,
melyet ismerõs tapintása okozott.
Szomjoltatlan haladtam tovább.
Az éjszaka beburkolt, a csend rám
ült. Inni vágytam, s csalódott
voltam.

Mélyen együtt érzek fenti történet
aktív szereplõjével. Várom jelentkezését. Szívesen megkínálom
egy jóféle búfelejtõvel, s a fényezés számlájával. Fizetés és bocsánatkérés után koccintok is vele.
A TÖRTÉNET PASSZÍV SZEREPLÕJÉNEK
TULAJDONOSA

P.S. Ugye az nem lehet, hogy a
történet még ennél is egyszerûbb,
hogy csak annyi, hogy kérdezzem
meg, kinek állok útjában??? Ugye
az nem lehet, hogy a kromofág a
kommunikáció nyelve???

Élõ Táj Egyesület: 3+1 év
szentendrei Élõ Táj Egyesületet 2006-ban alapítottuk, bejegyzésére 2007 áprilisában, 3 éve került sor. Akkorra már (a Víz világnapja alkalmából, március 22-én) átadtuk a
népszerû Bükkös-patak-tanösvényt, melyet 2007 õszén a Püspökmajori-, tavaly télen a Kõhegyi-tanösvény követett.
Egyesületünk tevékenysége nem
csak tanösvények létesítésébõl
áll, de az eddig felállított húsz,
természeti és kulturális értékeket
bemutató tábla kétségtelenül
kézzelfogható eredmény. Létrehozásukat, karbantartásukat anyagilag, erkölcsileg, fizikai és szellemi munkával többek között
Szentendre Város Önkormányzata, tagságunk és barátaink családja, társegyesületek támogatták. Köszönjük!

A

2010-ben egy további tanösvény
befejezését, két tábla állítását,
vezetõfüzet készítését tervezzük,
mely mellett folytatjuk a környezetvédelmi bizottsági szakértõi

munkánkat, szakvezetéseket tartunk, szakdolgozókat segítünk,
„továbbmentjük” a Szentendrei
rózsát, továbbdolgozunk a Bükkös és a Dera rehabilitációján, természetvédelmi kezelésén, képeslapot adunk ki.
E helyi tevékenységek mellett,
országos szervezetként segítünk
más egyesületek vizes élõhelyrehabilitációs munkájában, melyhez kapcsolódó egyik szakmapolitikai sikerünk egy, a patakok

védelmével,
rehabilitációjával
foglalkozó mûszaki szabvány ez
év áprilisi kiadatása. A szabványon négy éve dolgozunk, eredményét, hasznát – reméljük –
minden természetszeretõ ember
és maga a Természet is látni, élvezni fogja: kevesebb betonba
zárt, „vonalzóval tervezett” patakunk lesz, és több olyan, amiben halak, rákok élnek, partjukon
égerfák nõnek és kellemes a séta.
Tevékenységünkrõl a www.elotaj.
ning.com oldalon tudhat meg többet a kedves Olvasó! Emailcímünk:
elotaj@gmail.com,
renatur@enternet.hu.
Várjuk a hozzánk hasonlóan gondolkodókat, a közös célt fizikai és
szervezõ erõvel, anyagiakkal támogatók jelentkezését.
Az Élõ Táj Egyesület adószáma:
18717158-1-13,
bankszámlaszáma:
12020005-00158426-001000071-138717158-1-13-1-13
Köszönjük!
DUKAY IGOR

Hallottál már
madársírást?
Nem létezik annál szívfájdítóbb
ének, mint amikor a fészkébõl kiesett fiókáját siratja az anyamadár.
Ablakaink a parkra néznek, és a
házfalak verik vissza a hangokat:
hol a gyereksírást, hol egy kutya
csaholását, de van, amikor madárdalt... Megszoktuk. A zöldségesnél kilószámra veszik az emberek a madáreleséget, a napraforgómagot, hogy etessék az éhes
kis énekeseket. Öröm mindenkinek, ha a fagyos napok után eljön
a zöldellõ tavasz, és visszatérnek
kedvenceink.
Pár évvel ezelõtt, amikor a Nap
már lenyugodott, a madarak
énekkel köszönték meg az égieknek az este eljöttét, akkor hallottunk olyat, amit szavakkal nem
lehet kifejezni... A szemközti fa
sûrû lombjai közül éles madárhang némította el a többi
madárkát! Kihajoltunk a nyitott
ablakon: a fájdalmas hang egy
anyamadáré volt.
– Már tegnap is hallottam! – szólt
a gyermekem.
Attól kezdve minden este elsiratta
egy fészkébõl kiesett fiókáját
az anyamadár. A fájdalom, ami
ebben az énekben volt, szavakkal
le nem írható, legfeljebb az emberi
énekhang tudná visszaadni.
Nagyon sokáig siratta gyermekét
a madár. Bizakodtunk, hogy
a többi fióka feledteti bánatát,
mert be kell gyógyulnia a szívén
esett sebnek.
Ösztön... anyai ösztön... és gyermekeket hallok sírni az emlékeimben... Hírek a tévében: A kórházban hagyta gyermekét...
Az inkubátorba tette, miután
megszülte... Egy szemetes konténerben találtak egy félig kihûlt
újszülöttet...
Mekkora erõ kell ahhoz, hogy
megváljon utódjától egy anya?
Nem! Nem akarok ítélkezni senki
felett, csak a kicsi madarat hallom esténkét fájdalmasan énekelni, akinek kiesett a fészekbõl a
fiókája.
RÓTA

Kedves Barátunk, Ismerõsünk!
A szentendrei Élõ Táj Egyesületet 2006ban alapítottuk, bejegyzésére azonban
csak 2007 áprilisában került sor. Nem
reméltük, de mégis már ebben az évben,
2010-ben fogadni tudjuk a Te, ismerõseid,
családtagjaid SZJA 1%-ának felajánlását,
ha a május 20-ig adóbevallók
(az önadózók) közé tartoztok.
Támogatásodat, bizalmadat köszönjük!
Az Élõ Táj Egyesület adószáma:
18717158-1-13
Üdvözlettel:
Dukay Igor elnök, Élõ Táj Egyesület

elnök, Élõ Táj Egyesület
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Szentgyörgyharmat
korai középkorban alakult
ki Szent György tisztelete. A
kappadókiai katona a keresztény (és mohamedán) hagyományban vértanú, õ az ortodox
egyházak legfontosabb szentje.
Édesanyja hatására lett kereszténnyé, György még magas rangú
római katonatiszt korában elpusztított egy sárkányt, amely
Silena líbiai város melletti tóban
lakott, és naponta emberáldozatot követelt. György éppen az
áldozatként sorra kerülõ királylányt mentette meg, hitét és erejét látva a város minden lakója
kereszténnyé lett.
Georgiust, Györgyöt Diocletianus
császár seregében hite megtagadására sikertelenül akarták
rávenni, ezért azután börtönbe
került. A fogságban megjelent
elõtte Krisztus, és megjövendölte
György hét évig tartó szenvedéseit, akinek nem ártott sem kínzás, sem méreg, minthogy egy
angyal védte, végül azután levágták a fejét…
Hazánkban már elsõ királyunk

A

idejében a magyar egyház is azonosult az egyébként Európa szerte szokásos ünneppel, amely pogány eredetû. Ugyanis még a római birodalomban ez volt Pales
isten (vagy Palia istennõ, nem
tudhatni) napja, a tavasz kezdete,
április 24. Ekkor a pásztorok
kitisztították az istállókat, vízbe
mártott babérággal meghintették
a barmaikat, amelyeket füstön
hajtottak keresztül. Maguk a
pásztorok háromszor átugrották a
tüzet, így akarván a gonosz
szellemektõl megszabadulni. A
Palilia ünnep során a római pásztorok kezet mostak a reggeli harmatban.
A magyar néphitben is megvan az
állatok zöld ággal való kihajtása,
az állatok tûzön való átterelése és
számos más rontáselhárító szokás, hiszen a Szent György nap
gonoszjáró nap, a boszorkányok
szabadon garázdálkodhatnak. A
lakóházat is szokás volt zöld
ággal megvédeni, az ajtóra, a
kapura tûzték, de szoktak oda
sót, söprût tenni. Fokhagyma-

koszorút kötöttek a tehén szarvára, kifüstölték a tejesköcsögöket, új köcsögfát állítottak és
így tovább.
Általánosan elterjedt a harmatszedés mágikus eljárása a nagyobb tejhozam érdekében vagy –
nem éppen dicséretes módon –
más tejhasznának csökkentésére.
A zöld füvön, legelõn lepedõt
húzogattak napkelte elõtt vagy
éjfélkor, nemritkán meztelenül. A
lepedõbõl aztán búzadarába,
kenyérlisztbe, abrakba facsarták
a harmatot – ezáltal jobb lett
kenyér, több (mások kevesebb)
tejet fejtek. A harmatos mûveletet
a „Viszek is, hagyok is” vagy a
„Felit viszem, felit hagyom”
mondóka hajtogatásával végezték. A harmattal végzett eljárás
valaha egészen általános volt, s
még a XIX. században is könnyen
boszorkányság hírébe keveredett
az az asszony, aki rosszul értette
a szövegeket, vagy aki rosszul
végezte a tejvarázslatot.
Amikor a török elhagyta végre
hazánkat, a monda szerint az
egyik magyarul nem tudó török
vezír megkérdezte tolmácsát, hogyan átkozza meg Magyarországot, s minthogy Szent György

napjának hete volt, a tolmács ezt
mondta: „Átkozd meg úgy, hogy
verjen meg a szentgyörgyharmat,
Magyarország!” Néhol, például
Nagykanizsa környékén, ezért
van „törökátka hete”.
A sárkányölõ György személyét a
tudományos kutatás nem tudta
senkivel azonosítani, így azután a
pápai kongregáció a XX. században törölte a szentek sorából. Az
évszázadokon át a lovagok, lovas
katonák, fegyverkovácsok, szíjgyártók és mások patrónusuknak
tekintették õt, és az 1990 körül
éledezõ cserkészek is. A Szent
György-hegyen például akkortájt
kopjafát állítottak, s néhány
napos cserkésztábor is volt. A
hegy lábánál lévõ faluban, Hegymagason Szent György-napkor
tartották a búcsút is.
A „szent” szavunk a latin „sanctus”, a „György” a latin „Georgius”, az meg a görög „Georgósz”
(= földmûvelõ) megfelelõje. A
„harmat” eredete ismeretlen, sem
finnugor, sem más eredete sincs
bizonyítva. Mindhárom szó szépen megfér egymással a szentgyörgyharmat egy-egy cseppjében.
BÜKY LÁSZLÓ

Új felvételi iroda nyílt Szentendrén
Az Interwork Temetkezési Kft. megnyitotta új felvételi irodáját Szentendrén, a Dunakanyar
krt. 17. szám alatt. Üzletük elsõdlegesen abban szeretne segíteni a gyászolóknak, hogy ne
a hagyományos ügyfélkezelõi rendszerben, hanem kegyeleti tanácsadó munkatársak segítségével intézhessék teendõiket a nehéz percekben.
A 70 m2-es irodát újszerû módon
nem a temetõben, hanem külsõ,
jól megközelíthetõ helyszínen, a
11-es út vonalán nyitotta meg az
Interwork Kft. A teljes körû
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temetkezési szolgáltatást kínáló
felvételi iroda minden tekintetben megfelel a mai kor követelményeinek: bemutatótermében megtekinthetõek a kellékek,
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a gyászolók igényes körülmények között kaphatnak segítséget temetkezéssel kapcsolatos
ügyeiben.
Az életnek ebben a nagyon nehéz
pillanatában jó, ha egy udvarias,
figyelmes, szolgálatkész és felkészült ügyintézõ segíti a szertartás megszervezését.
A bemutatóteremben nemcsak a
kellékek, de a kifüggesztett árlista is látható, melynek korrekt
tételei alapján érezhetõ az iroda
vezetõinek szándéka: nem akarnak még nagyobb terhet tenni a
gyászolók vállára.
A korábban megnyitott tahitótfalui, és az új szentendrei kegyeleti iroda után hamarosan
Pomázon is megnyílik a cég harmadik kirendeltsége.
Az európai színvonalú szolgáltatást a kft. komoly szakmai

Lakatos Teréz igazgató

múlttal rendelkezõ munkatársai
végzik. A professzionális munkát állandó készenlét, 24 órás
telefonos felvilágosítás (20/3980160) is segíti.
Az iroda hétfõtõl péntekig reggel
8-tól délután 4 óráig tart nyitva.
A kérdéseket, árajánlat-kérést,
illetve az idõpont-egyeztetést
e-mailben is fogadják, a hét minden napján.
(x)
Interwork Temetkezési Kft.
Szentendre, Dunakanyar krt. 17.
+36/20-399-1006 (Lakatos Teréz)
Tahitótfalu, Béke u. 12.
Tel.: +36/20-398-0160 (Tóth József)
e-mail: interworkkft@freemail.hu
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Szentendre sajtótörténete


RAPPAI ZSUZSA

ontos esemény színhelye volt
a Pest Megyei Könyvtár április tizenharmadikán. Ekkor
mutatták be azt a szép kiállítású
könyvet, amely Szentendre 125
éves sajtótörténetét ismerteti meg
az olvasókkal. A szerzõpáros,
Pethõ Zsoltné Németh Erika és
Bokor Tamás az 1883 és 2009
közötti idõszak szentendrei közéleti lapjait, folyóiratait, szak-,
egyházi-, diák-és ifjúsági lapjait
kutatta fel s ismertette e könyv
oldalain. A Pest Megyei Könyvtár
kiadásában, a Szentendrei Füzetek sorozat VIII. köteteként megjelent kötethez a könyvtár saját
anyagán kívül az Országos
Széchenyi Könyvtár, a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, a
Pest Megyei Könyvtár bocsátotta
a szerzõk rendelkezésre a korabeli
újságokat. Ezeket Jármy Elemér
korabeli képeslapjai és Czweiber
Ferenc nyomtatványai illusztrálják.
A kötetet ajánló dr. Dietz Ferenc
polgármester Szentendre történet-

A szerzõk: Bokor Tamás,
Pethõ Németh Erika és
a lektor, dr. Buzinkay Géza

fotó  RAPPAI ZSUZSA
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írása fontos mozaikjának tartja
ezt a hiánypótló kiadványt.
Dr. Buzinkay Géza sajtótörténész,
a kötet lektora mutatta be a közönségnek a most megjelent kiadványt. Egyedülállóan érdekes,
sajtó- és életmódtörténeti kézikönyvként jellemezte Szentendre
sajtótörténetét, amely a gazdag
tényanyag felsorakoztatásán túl
olvasmányosan, színesen idézi fel
az elmúlt század eseményeit,

fontos alakjait. A szentendrei
hírközlés most megjelent krónikája élõ, naprakész olvasmány,
amelybõl az adott kor legfontosabb társadalmi és poltikai eseményein túl megtudható, hogyan
éltek eleink egykor, az akkor még
csak 4000 lakosú Szentendrén,
mi számított szenzációnak, milyen problémák foglalkoztatták az
embereket. Az akkori lapokban
olvashatunk árvízveszélyrõl és

gazdasági nehézségekrõl ugyanúgy, mint napjainkban.
Fontos múltidézõ kiadvány született Pethõ Zsoltné Németh Erika
és Bokor Tamás több éves kutatómunkája eredményeként.
A vaskos kötetben olyan újságok
és folyóiratok nevével találkozunk többek között, mint az
Uránia, a Szent-Endrei Futár, a
Fényképészeti Értesítõ, a Czipész
Szaklap, az Új Kor, a Fáklyaláng,
a Szentendrei Polgár, a Szentendrei Újság, a Szentendrei Néplap, a Pestvidéki Hírlap, a Pilishegyvidéki Hírek vagy a Dunakanyar Kurír, az Ipszilon – hogy
csak néhány címet említsek az
elmúlt évtizedek városi újságjaiból. És ebbõl a nagyszerû
könyvbõl tudhatják meg azt is
olvasóink, hogy lapunk, amely az
elsõ, már közéleti lapnak nevezhetõ újság volt Szentendrén,
Szent-Endre és Vidéke névvel
jelent meg elõször 1899 és 1901
között, Czobor Hugó szerkesztésében, „elõfizetési ára pedig egy
évre 4 frt volt, fél évre 2 frt, egyes
szám ára 10 krajcár. Az elõfizetések a Szent-Endre és Vidéke
kiadóhivatalához Szentendrére
küldendõk.“

MÓRICZ IMRE 75 ÉVES

Bensõséges ünnepségen köszöntötték a Móricz Zsigmond Társaság tagjai
elnöküket, dr. Móricz Imrét. Csatlakozott hozzájuk dr. P. Tóth Béla tiszteletes
úr és felesége, akik a szentendrei református gyülekezet egyik jelentõs tagját
tisztelték meg a felköszöntéssel, míg a Petõfi Irodalmi Múzeum tudományos
titkára, Cséve Anna a múzeum donátorának és lelkes irodalompártolójának
gratulált. Leányfalu polgármestere, Nyíri Csaba telefonon köszöntötte.
Dr. Móricz Imre családjával két
évtizede telepedett le Szentendrén. Azóta kapcsolódott be
a város civil szervezeteinek
életébe, és tetterejével serkentette a Móricz Társaság tevékenységét is. Egész eddigi életpályáját aktivitás jellemzi.
Móricz Zsigmond kívánságára
1945-tõl a debreceni református kollégium diákja volt. Az
érettségi vizsgája után a
Budapesti Mûszaki Egyetem
P. Tóth Béláné, dr. Móricz Imre és P. Tóth Béla
gépészmérnöki karának erõgépész szakán szerzett diplomát. Nyelvtudása (többek között angol, német,
finn, orosz) segítségével a világ számtalan helyén öregbítette a magyar
mérnökök hírét-nevét. Dolgozott magdeburgi üzemekben, az Egyesült Államokban, és évtizedeket töltött Finnországban. Ma is gyakran odahúzza a
szíve, hiszen egyik lánya él ott, aki elismert építésze az országnak. Másik
lánya és a fia itthon élnek, és hamarosan újabb nagy ünnepre készülnek:
Móricz Imre és felesége, Marika az ötvenedik házassági évfordulójukat
tartják. Isten éltesse, kedves Móricz Imre sokáig!
ÕZI

fotó  FEKETE KATA

Egy igazi mérnökember
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KULTÚRA

Friss tinta

Az április 26-án, hétfõn 17
órakor a Belvárosi Galériában
(Debrecen, Kossuth u. 1.) nyíló
kiállításon köszöntõt mond
Halász János országgyûlési
képviselõ, Debrecen alpolgármestere, megnyitja P. Szabó
Ernõ mûvészettörténész.
Megtekinthetõ május 22-ig,
hétköznapokon 11-tõl 18-ig,
szombaton 10-tõl 13 óráig.
Kiállító mûvészek: Aknay János,
Bak Imre, Balogh László,
Barcsay Jenõ, Baska József,
Bányász Éva, Beöthy-Steiner
Anna, Dargay Lajos, Deim Pál,
Dévényi János, Ézsiás István,
Fajó János, Fábián Zoltán,
Galgóczy György, Gáyor Tibor,
Gellér B. István, Ingo Glass,
Haász István, Halász Károly,
Hencze Tamás, Hetey Katalin,
Jóláthy Attila, Joseph Kádár,
Kassák Lajos, Konok Tamás,
Lantos Ferenc, Lukoviczky
Endre, Matzon Ákos, Vera
Molnar, Nádler István, Nemcsics
Antal, Orosz Gellért, Paizs Péter,
Nicolas Schöffer, Tilless Béla,
Victor Vasarely.

A fenti címmel hirdette meg a Pest Megyei Könyvtár
gyermekkönyvtára az idei költészetnapi versmondó
versenyt. Az volt a céljuk, hogy a mai magyar
költészet ifjú nemzedékének – Varró Dániel, Harcos
Bálint, Tóth Krisztina, Lackfi János verseit – és a
már klasszikusnak számító Kányádi Sándornak,
Kovács András Ferencnek a mûveit ismerjék meg
minél korábban az iskolások. A versekbõl áradó
derû, humor és a pompás versritmusokat érzékeltetõ
lelkes elõadásmód elvarázsolt felnõttet és gyermeket
egyaránt.

Kiállítás
performansszal
Bukta Imre, efZámbó István,
feLugossy László és Wahorn
András korai és új mûveibõl
nyílik kiállítás április 24-én,
szombaton 19 órakor a
MissionArt Galériában (Falk
Miksa u. 30.) a négy mûvész
performanszával. Finisszázs
május 21-én, pénteken 19
órakor a MissionArt 20 éves
születésnapján.

Különdíjasok: Szappanos Vivien (Rákóczi iskola) és
Masát Máté (Templomdombi iskola).
A legnagyobbak, a hetedik-nyolcadikosok felnõttes
komolyságú versekkel gondolkodtattak el. Közülük
Medvigy Mária Róza (AGY tanoda) ért el elsõ
helyezést. Második Ilies Róbert (Szent András iskola) és a harmadik Szappanos Ildikó (Rákóczi iskola).
Különdíjban részesült Holló Szabó Zsófia (Ferences
Gimnázium).
SZR

Friss Tinta az Izbégi
Általános Iskolában

fotó  FEKETE KATA

Magyar geometrikus
mûvészet

A következõ eredmények születtek
A népes kisiskolás mezõnyben Kolos István (Izbégi
iskola) lett az elsõ, a második helyen osztozott
Maróti Luca (AGY tanoda) és Vályi Gergõ (Izbégi
iskola), ugyanígy a harmadik helyre Wachsler Anna
(Barcsay) és Makány Milán (AGY tanoda) került.
Különdíjat kapott Juhász Mátyás (Szent András
iskola), Kovács Gergõ (Rákóczi iskola) és Masát
Tamás (Templomdombi iskola)
Az ötödikesek-hatodikosok vetélkedése hozta a legminimálisabb különbségeket, ahol ketten: Pál Péter
(Szent András iskola) és Köntös Kristóf (AGY tanoda) bizonyultak a legjobbnak. Második helyezést
Csizmadia Blanka (AGY tanoda) és harmadik
helyezést Margaritisz Lili (Rákóczi iskola) kapott.

Nálunk már februárban megkezdõdött a készülõdés:
lelkes tanítók, irodalomtanárok, szülõk és maguk a
gyerekek is elkezdték kutatni a témán belül a legalkalmasabbnak tûnõ verseket. Hosszú évek óta a mi
iskolánk minden diákja megtanul egy verset.
Osztálykeretben eldöntik, hogy ki a legjobb, akit az
iskolai szavalóversenyre küldenek. Az iskolai
szavalóversenyünket március 26-án rendeztük meg
a Kisbán házban. Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani a rangos zsûrinek: Für Anikó színésznõnek, Kertész József elõadómûvésznek és Juhász
Károly színmûvésznek, akik évek óta szívükön viselik, és építõ kritikával segítik szavalóversenyünket.
Éveken keresztül segítette és tisztelte meg a zsûri
munkáját Kudlik Júlia bemondónõ és Pethõné
Németh Erika könyvtáros, helytörténész is.
A hangulatos, színvonalas verseny továbbjutói:
Kolos István 1.c, Vályi Gergõ 2.b, Valentin Daniella
3.b, Kmetty Bálint 4.c, Murányi Levente 6.b és Eszes
Viktória 8.b osztályos tanulók voltak. Õk képviselték iskolánkat április 14-én a városi mindent eldöntõ küzdelemben. Gratulálunk nekik, s aki most nem
nyert, ne szomorkodjon, mert jövõre újra várunk
mindenkit!
KÉZDI KRISZTINA
tanító, szervezõ

TÁNCOLJUNK! • Ha szabad akarsz lenni, akkor táncolj!
Hat alkalmas tánc – és testképzõ tréning indul május 4-tõl a Templomdombi Iskolában hetente egy alkalommal, keddenként 17-tõl
18.30-ig. A csoportot minimum 8 fõvel indítjuk, részvételi díj: 9000 Ft/6 alkalom, elõzetes tánctudás nem szükséges.
A tánc õsidõs öngyógyító mûvészet és „minden ember potenciális táncos” (W. Gürthler)
Egészséges, erõs, nyitott és boldog lehet Te is! Lehet, hogy ez az út a te utad is! Igaz ismereteket gyûjthetsz testedrõl, magadról. Tudásodat, képességeidet, lehetõségeidet bõvítheted, fejlesztheted. Testtudati tréning õszinte figyelemmel és kötetlen tánc sok sok zenével. Munka és mûvészet!

Elérhetõség, további információ: Ladányi Gabriella táncmûvész: 06-20-362-7253, Gaál Edit gyógytornász: 06-30-638-1650

Laudes Orgen
Tavaszi koncertsorozat
a Péter-Pál templom nemrég
elkészült orgonáján:
április 24-én, május 15-én, és
június 12-én, szombatonként
16 órakor. Közremûködik:
Virágh András (orgona),
Schuster Andrea (hegedû), Gion
Zsuzsanna (mezzoszoprán), Petz
Pál (trombita). Jegyelõvétel,
info: (26) 316 117, illetve a
Tourinform irodában.

MUNKAVÁLLALÁSRA
is alkalmas
OKLEVELET ADÓ

MASSZÕRTANFOLYAM
indul

SZENTENDRÉN április 15-én,
BUDAPESTEN április 17-én
Ára: 45 000 Ft

(részletfizetés)

Tel.: 06-30/30-21-487
Nyilv. szám.: 14-0032-16

GERINCJÓGA
TANFOLYAM INDUL
Szentendrén
április 23-án, pénteken
18 órakor
a Spauza wellnessházban
(Sas utca 11.)
Jelentkezni lehet:
Telefon: +36 26/303-673,
+36 30/368-2420

Leányfalun
április 24-én, szombaton
9 órakor
a Faluházban (Móricz Zs. u.)
Jelentkezni lehet:
Telefon: +36 30/986-2737,
+36 30/368-2420
Máté Zoltán jógaoktató
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SZENTENDREI CSALÁDI MAJÁLIS
Postás-strand, április 30. – május 1-2.
Április 30. péntek
14.30: West Production
15.30: Scarcity
17.00: Bõrgyári Capriccio
19.00: Presszó Tangó Libidó
21.00: EfZámbó Happy Dead Band
Május 1. szombat
10.30: Diótörõ Balettiskola mûsora
11.00: Welldance Sporttánc Egyesület
bemutatója
11.40: Tüske papa és barátainak bohócos
hajcihõje: kötélhúzás, lufihajtogatás,
ügyességi játékok
12.00: A Sz.I.A. Alapítvány és a Dunaknyar
Nõszirom Egyesület iskoláknak kiírt
palack-gyûjtõ akciójának eredményhirdetése. A PET-palack gyûjtõ
versenyhez az összegyûjtött és
laposra taposott palackokat
május 1-jén 9 órától lehet
leadni a Postás-strandon
12.15: Szentendrei Kenguru Kötélugró
Klub bemutatója
12.35: Barcsay iskola gyermek néptáncosainak bemutatója
13.00: Tüske papa és barátainak bohócos
hajcihõje: ügyességi játékok
gyerekeknek és szüleiknek
14.00: Balair Tánciskola salsa bemutatója
14.30: Szentendrei Kreatív Színházi Stúdió
énekeseinek mûsora

15.00: Hastánc bemutató
15.20: Manóolimpia – a Trambulin Színház
zenés mesejátéka
16.10: „Énekeljünk együtt!” – a HEMO
Ezüstfény ének- és zenekar
17.30: Cirkuszka – sanzonok francia
vendégmûvészekkel
20.00: Indigó Együttes mûsora
21.00: Neoton Família koncert
Mûsorközlõ: Kertész Kata színmûvész

Kiegészítõ programok május 1-jén:
• Kézmûves foglalkozások 11-tõl 17 óráig
a kisjátszótéren
• Lovasíjász Hagyományõrzõ SE. bemutatója a Casino mögötti területen
• a Paradicsom Turisztikai, Kulturális és
Sport Klub kerékpáros ügyességi
versenyei, triál bemutatója a Casino melletti kerékpárúton
• Középkori lovagi bemutató a Hungaricus
Cruoris Középkori Hagyományõrzõ Egyesület bemutatásában (csak május 2-án!)
• Csónakázás a Dunán: 6 õrsi csónakkal
egyszerre 30 fõ evezhet a Csingacsguk
hajósklub közremûködésével
• Presto Sport és Szabadidõ Egyesület
Vizisport Szakosztály bemutatói, beszélgetés világbajnok kajakosokkal (április
30-án és május 2-án is!)

• Véradás a Vöröskereszt autóbuszában a
Casino parkolójában
• Szûrések az Egészséges Városért
Közalapítvány Egészségsátrában: allergia, légzésfunkció (Svábhegyi Országos
Allergológiai Kft.); PSA szûrés (prosztataszûrés vérvételbõl, Férfi Egészségõr
Egyesület); doppler (érszûkület) vizsgálat (V-MED Orvoscentrum); vérnyomás, vércukor, testzsír szintmérés (VMED Orvoscentrum)
• Civil szervezetek, egyházak, pártok
bemutatkozása
• Kézmûves foglalkozások, fórumok
(Nagycsaládosok Szentendrei
Egyesülete) május 2-án is!
• Élõtáj Egyesület: játékos családi feladatok, terepgyakorlat (május 2-án is! )
• „Kinizsi futás”: a Szentendrei Kinizsi
Honvéd Sportegyesület rendezésében,
városi futóverseny 9 és 12 óra között.
• Az Iglice Hagyományõrzõ Nagycsaládos
Egyesület népi játékokkal szerepel mind
a két napon.

14.00: Takáts Botond gyermekdalai
15.00: The FluteBox Project. Fellépnek:
Fekete J. Jammal (beatbox),
Pálhegyi Máté (fuvola), Oláh Dezsõ
(zongora)
16.30: TenderFoot Blues Unit Band.
Fellépnek: Megyeri Dániel (ének),
Horváth Ádám (elektromos gitár),
Horváth Bálint (elektromos gitár),
Kõhalmi András (szájharmonika),
Stubnya Bence (basszusgitár),
Stubnya Péter (dob)
18.00: Buenos Claves – Latin Combo.
Fellépnek: Ülkei Dávid (szaxofon),
Pálhegyi Máté (fuvola), Oláh Dezsõ
(zongora), Lamm Dávid (gitár),
Bese Csaba (basszusgitár), Banai
Szilárd (dob)
19.30: Fabula Rasa. Fellépnek: Szirtes
Edina „Mókus” (ének, hegedû, zongora, tilinkó), Kertész Ákos
(ütõhangszerek), Varga Kornél
(gitár), Földes Gábor (basszusgitár), Balogh Guszti (ének,
szájbõgõ), Cserta Balázs (fúvós
hangszerek)

Május 2. vasárnap
10.30: Diamond Dance TSE (Pomáz)
bemutatója
13.00: Portéka Színpad gyermekmûsora

A rendezvény három napja alatt büfék,
bor- és pálinkautca, vidámpark,
kézmûves vásár stb. állnak az idelátogatók
szolgálatára. A mûsorváltozás jogát
fenntartjuk!
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HIRDETÉS
ADÁSVÉTEL

ÁLLÁST KERES

Virágzó rózsatövek árusítását
megkezdjük! Szûcs Rózsakertészet, Szentendre, Szentlászlói
út 187. Tel. 06-20-352-3380.

Garzon kiadó az Ady Endre úton.
Tel. 06-20-495-0144.

Középkorú hölgy takarítást,
vasalást házvezetõnõi munkát
vállal. Tel. 06-20-499-1767.

ÁLLAT
Elveszett! Múlt héten szerdán
eltûnt a Sánc köz 4-bõl (a piac
környékérõl, piaci napon) 10
éves, szürkés-feketés, ivartalanított, Kisgatyás névre hallgató,
gyönyörû kan cicánk. Ha valaki
látta, szívbõl kérem, értesítsen a
(26) 300-539 vagy a 06-20-4723666 telefonszámon. Köszönöm:
T. Haynal
Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-9370863.

ÁLLÁS
Ingatlanportál szentendrei irodája
ingatlanértékesítõt keres számítógépes ismeretekkel. Szakmai
tapasztalat nem feltétel. Jelentkezés: szentendre@ingatlanportal.com, fényképes szakmai önéletrajzzal. Tel. 06-20-474-2000.
Zöldséges keres sofõrt Ckategóriás jogosítvánnyal, férfi
pultost, árufeltöltõt. Gyakorlat
szükséges. Tel. 06-20-951-2400.
Szakképzett eladót felveszünk
szentendrei ékszerüzletbe.
Tel. 06-30-949-9169.
Angol nyelvtudással eladót keresek egy Szentendre központjában
mûködõ shopba. Tel. 06-30-6008165.
Szentendrei étterembe pultost és
kézilányt felveszünk. Tel. 06-20582-8847, (26) 311-175.

Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30233-5531.

29 éves, káros szenvedélyektõl mentes, állatbarát lány 7
éves tapasztalattal délutáni
gyermekfelügyeletet vállal.
Kecskés Viktória, 06-20-2503005.

110 nm-es lakás a Kaiser’s
mögött kiadó. Tel. (26) 311-414,
312-110.
Szentendrén, a Füzesparkban
kétszobás lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-30-547-4090.

Angol és német nyelvû
fordítást vállalok (angol-magyar, német-magyar, angolnémet). Idegenforgalmi és
informatikai szaknyelveken is.
Andráskó Pál, 06-30-5585165.

KIADÓ LAKÁS
Szentendrei családi ház 55 nmes, külön bejáratú, egy légterû
szuterén szintje kiadó Izbégen.
Egyedi fûtés, kis rezsi. Ár: 45
ezer Ft/hó+rezsi+kaució. Tel.
06-20-965-7912.

Szmolnyica sorházak eladók. Tel.
06-30-876-7934.

Lakóházak, irodák bérelhetõk.
Tel. 06-30-299-0376.
85 nm-es Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ
udvari parkolási lehetõséggel
kiadó. A konvektor gázfûtéses,
az igényes lakás két 20-25 nm-es
szobából (fürdõszoba, konyha,
mellékhelyiség) áll. Tel. (26) 300080, 18 óra után.

A Duna House szentendrei
irodájába értékesítési tapasztalattal rendelkezõ szakembereket keresünk, akiknek
fontos a folyamatos fejlõdési,
és kiemelkedõ kereseti
lehetõség. Érd.
jablonszky.bea@dh.hu, 06-30619-5653.
Fiatal, önálló szakácsot és
kézilányt keresek állandó
munkára (28 éve állandóan nyitva
tartó Rab Ráby vendéglõbe).
Munkaidõ és munkabér közös
megegyezés szerint. Tel. 06-20980-9274.

Gyakorló tanítónõ és fejlesztõpedagógus ovisoknak és iskolásoknak fejlesztõ foglalkozást,
korrepetálást, felügyeletet vállal.
Tel. 06-30-309-7864.
Végzõs magyar szakos egyetemista korrepetálást vállal: irodalom, nyelvtan helyesírás.
Szuromi Tamás, 06-20-770-4883.

SZOLGÁLTATÁS
Kertépítés, tervezés, viacolor és
kõburkolatok, sziklakertek
építése, tavaszi kerti munkák,
metszés stb. Tel. 06-20-3414585.
Kõmûves-, ács- és egyéb
famunkák végzését vállaljuk.
Kisebb megbízásokat is szívesen
teljesítünk. Tel. 06-30-311-9231.

Lakóház Leányfalun, 60 nmes + tetõtér, 180 nöl-es kerttel nagyon olcsón, 14 millió
Ft-ért eladó. Tel. 06-30-2990376.

Diploma-és szakdolgozatkötés 1
nap alatt. Tel. 06-70-389-7449.

Szentendrén 100 nm-es családi
ház garázzsal, 1100 nm-es
telekkel eladó 38 millió Ft-ért.
Tel. 06-20-823-0036.

Püspökmajor-lakótelepen 56 nmes, bútorozott, felszerelt lakás
hosszú távra kiadó, 50 ezer
Ft+rezsi. Tel. 06-20-314-9080.

OKTATÁS

Kondor Béla úti garázssoron
garázs eladó. Tel. 06 (26) 310780.

Angol házakban lakás eladó. Tel.
06-30-876-7934.

Bútorozatlan lakás hosszú távra
kiadó. Tel. 06-20-360-6644.

Szentendrén emeletes, 5
szobás lakóház szinte
telekáron, felújítást igénylõen,
22 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.

Eladó Füzesparkban 2 szobás,
egyedi fûtéses, II. emeleti, 53
nm-es lakás 12 millióért. Tel. 0630-620-9787

Radnóti teraszos lakások eladók.
Tel. 06-30-876-7934.

Szentendrén, a Nyár utcában 75
nm-es, 3 szobás lakás áprilistól
kiadó. Tel. 06-30-949-9890.

Eldugult? Segítünk! A kiszállás ingyenes. Tel. 06-20-9177555,
www.dugulaselharito.hu.

Felújított, 2 szobás, magasföldszinti, 44 nm-es alapterületû
összkomfortos lakás eladó a
Hamvas Bélán azonnal költözhetõ
8 950 000 Ft-ért. Tel. 06-30-9712360.

Építési telek, Szentendrén eladó.
150 nöl-es, összközmûves, építési engedély van. Csak magánszemélyek hívjanak! Tel. 06-20955-5308.

Május 1-jétõl Szentendrén,
Pismány lejtõjén családi ház kiadó 3 szoba, nappali, konyha,
2 fürdõszoba, 2 WC. Garázs,
gondozott kerttel. Tel. (26) 328413, 06-20-375-1596.

Szentendrén, jó helyen,
egyszintes, 90 nm-es lakóház
200 nöl-es kerttel, korrekt
áron, 28 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Pismányi, déli fekvésû, összközmûves építési telek 19,8 millió Ftért eladó. Tel. 06-20-341-4585.

Nyaraló olcsón! Tahiban
faház, 200 nöl-es telken 5 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Szentendrén, a Deli Antal utcában 70 nm-es 3 szobás lakás önálló kerttel, kocsibeállóval kiadó.
Tel. (26) 318-776, 06-70-9440859.

Villanyszerelés-hibaelhárítás 2
órán belül. Tel. 06-70-2479072.

LAKÁS, INGATLAN

Tahitótfalun eladnám vagy lakótelepi lakásra cserélném kertes
házamat. Teljes közmû, csendes
helyen. Minden megoldás
érdekel. Tel. 06-20-998-3413.

Igényeseknek kiadó egy Dunaparti, 1+2 félszobás lakás. Tel.
06-70-396-5657.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.

Tahiban, kitûnõ helyen, 75
nm-es lakóház szép kerttel,
garázs, pince stb., olcsón, 18
millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Egyedülálló nõ részére szoba
kiadó. Tel. (26) 303-212.

Nyugdíjas építõmérnõk épület
kivitelezéséhez felelõs mûszaki
vezetést vállal. Tel. 06-30-9344992.
Növényvédelem, növénytelepítés,
gyepszõnyeg, öntözõrendszer
kertészmérnöktõl. Tel. 06-20220-3728.
Hûtõgép, fagyasztó,
mosógép, villanytûzhely és
mikrosütõ javítása sugárzásméréssel! Mezei Sándor, (26)
311-847, 06-30-950-4187.

Gazdikeresõ

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu
DELTA

DANTE

A Dózsa György úti katonai
kiképzõ bázisról hozták fel
ezt a fajtatiszta németjuhász
kant lánc nyakörvvel,
ápoltan, április 2-án.

nagytestû németjuhász
keverék kan 3-4 év körüli,
egyik fülébõl hiányzik egy
darab. Jó indulatú,
kezelhetõ.
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TÁRSKERESÕ
TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.
Gemenci légyott – várunk, Te
is légy ott! Kötetlen,
ismerkedõs kirándulás
társkeresõ hölgyeknek és
uraknak május 22-én. T: 0620-823-2025.

ÜZLET
Üzlet/irodahelyiség kiadó
Szentendrén, a volt katonai
fõiskolával szemben, a nagy
parkolónál. 32 nm-es, külön
mérõórákkal, telefonvonallal,
riasztóval. Tel. 06-30-408-5672.
Üzlethelyiség eladó vagy kiadó
Szentendre, Bogdányi út 5. szám
alatt. Tel. (26) 316-153,(10-18ig).
Szentendrén, a belvárosban 16,5
nm-es üzlethelyiség kiadó irodának, varrodának is. Tel. (26) 380005.
Üzlethelyiség kiadó Szentendrén
a Bogdányi út 44. szám alatt. Tel.
(26) 314-067.
28 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor 11/B szám alatt. Tel. (26)
319-957.
Szentendrén 3017 nm-es
iparterület eladó, mellette 3127
nm-es bérbeadó. Tel. 06-20-3718148.

VÁLLALKOZÁS
TÁRSKERESÕ IRODAHÁLÓZATUNK ÚJ TERÜLETI
FRANCHISE PARTNERT KERES
SZENTENDRÉN. TEL. 06-30217-5151.

Stefánovics János

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT

BYRON

Víz-, gázkészülék-fûtésszerelõ
gyorsszolgálat. Tel. 06-70241-8999.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948  Telep: 06 26/312-277
vagy 06 30/59-44-431  este 18 óra után 06 26/312-290

nagytestû kan, nagyon
kedves, jó kutya. Február
17-én került a telepre
Szentlászló útról.

Hûtõ- és klímajavító gyorsszolgálat. Tel. 06-20-9177555.

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

türelemmel viselt hosszú
betegség után
2010. április 13-án elhunyt.
Búcsúztatására
Szentendre-Izbég Szent András
templomban
április 24-én, szombaton
12 órakor kerül sor.
A gyászoló család

PROGRAM

P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK
április 23-án pénteken
délután 6 órakor

„FUSION GRAVITY”
KOVÁCS FERENC
FOTÓKIÁLLÍTÁSA
Megnyitja: Kelemen Tünde
Fuvolán közremûködik: Virágh
József
április 27-én kedden
délután 5 órakor

VALAMIKOR RÉGEN…
Szentendrei utcák, házak,
emberek
4. DUNA, DUNA-PART,
DUNAKORZÓ
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

Beszélgetõtárs: Bokor Tamás
újságíró
A programsorozat fõvédnöke:
dr. Szántó Csilla, dr. Dietz
Ferenc polgármester úr felesége
A sorozat média támogatója: a
KÉPMÁS CSALÁDMAGAZIN
(Belépõjegy filmmel együtt: 800
Ft, csak az elõadásra: 400 Ft)
Petrás Mária kiállítása április
20-ig megtekinthetõ
Jegyárak: felnõtt jegy: 750 Ft,
Diák/nyugdíjas: 650 Ft,
Felnõtt mozibérlet: 7000 Ft (12 alkalom) Diák/nyugdíjas mozibérlet: 6000
Ft (12 alkalom)

MOZIMÛSOR
április 23. péntek

18:00 MILAREPA (90’) kh.:
B.A. (DVD)
18:00 FUSION GRAVITY –
Kovács Ferenc fotókiállításának
megnyitója
19:45 BÁTHORY (138’) kh.:16
április 24. szombat

15:30 FEL! (96’)
17:30 ALICE
CSODAORSZÁBAN (101’)
kh.:12
19:30 ÉLI KÖNYVE (118’)
kh.:16

április 29-én csütörtökön
délután 6 órakor

április 25. vasárnap

SZIGORÚAN
ELLENÖRZÖTT VONATOK
fekete-fehér, magyarul beszélõ,
csehszlovák filmszatíra, 89 perc,
1966, kh. 12 év
rendezõ: Jirí Menzel

14:00 FEL! (96’)
15:45 ALICE
CSODAORSZÁBAN (101’)
kh.:12
17:30 AGORA (126’) kh.:12
19:45 BÁTHORY (138’) kh.:16

este fél 8 órakor

Török Katalin várostörténeti
sorozata
20:00 MILAREPA (90’) kh.:
B.A. (DVD)
április 28. szerda

17:00 KÉT VILÁG KÖZÖTT –
Portréfilm a Kossuth díjas Aknay
Jánosról
18:00 SZÖKÕHÉV (100’)
kh.:12
19:45 SZERELMEM,
HIROSHIMA (90’)
április 29. csütörtök

18:00 SZIGORÚAN
ELLENÖRZÖTT VONATOK
(89’)
19:30 HÖLGYSTAFÉTA –
Vendégünk: Kondor Katalin
újságíró
április 30. péntek

17:00 KÉT VILÁG KÖZÖTT –
Portréfilm a Kossuth díjas Aknay
Jánosról
18:00 ALICE
CSODAORSZÁBAN (101’)
kh.:12
19:45 BIBLIOTHÉQUE
PASCAL (105’) kh.:16
május 1. szombat

15:00 ALICE
CSODAORSZÁBAN (101’)
kh.:12
17:00 BIBLIOTHÉQUE
PASCAL (105’) kh.:16
19:00 FARKASEMBER (126’)
kh.:18
május 2. vasárnap

HÖLGYSTAFÉTA (sorozat)
NÕKrõl-NÕKkel-NEM CSAK
NÕKnek-POLITIKAMENTESEN
Meghívott vendégünk,akinek
Kóka Rozália adta tovább a
stafétát: KONDOR KATALIN
újságíró

április 26. hétfõ

17:00 VALAMIKOR RÉGEN…

15:00 ALICE CSODAORSZÁBAN (101’) kh.:12
16:45 MINDENKI MEGVAN
(100’) kh.:12
18:30 SZIGORÚAN ELLENÖRZÖTT VONATOK (89’)
20:00 SZÖKÕHÉV (100’)
kh.:12

ELÕADÁS

KIÁLLÍTÁS

KONCERT

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Április 23. péntek 18 óra
A SZENT KORONAKUTATÁS LEGÚJABB
EREDMÉNYEI
Kocsis István elõadása
Április 30. péntek 18 óra
ERDÉLY NÉPI KERÁMIAMÛVÉSZETE
Dr. Sipos József orvos, kerámiakutató elõadása

18:00 VÉN CSONTOK (88’)
kh.:12
19:45 BÁTHORY (138’) kh.:16
április 27. kedd

Czóbel Múzeum
Templomdomb 1.
ILOSVAI VARGA ISTVÁN
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA
Megtekinthetõ hétfõ és kedd
kivételével naponta 10-tõl 18
óráig
MûvészetMalom
Bogdányi út 32.
CSÍKSZENTMIHÁLYI
RÓBERT
ÉLETMÛ KIÁLLÍTÁSA
Nyitva május 30-ig, hétfõ
kivételével naponta 10-18 óráig

DMH Barlang
Dunakorzó 11/A
Tel./fax: 26/312657
Április 24. szombat 20 óra
THE SOULTRAMPS
koncert
Gál Csaba Boogie – gitár, ének;
Balahoczky István Pilu - basszusgitár
Benkõ Dávid – orgona, elektromos zongora, clavinet,
Mezõfi István Fifi – dob

Kolping Családi
Egyesület
Török köz
Április 24. szombat 17 óra
FELTÁMADÁS – MEGISMERÉSÜNK HATÁRAI
Gájer László káplán elõadása
Dalmát Pince
Bartók Béla út 6.
Április 23. péntek 18 óra
ÁZSIA PÉNTEK
VIETNAM MÉG EGYSZER
Száva Borbála elõadása

A funk, raw soul stílusú dalokat
játszó csapat elõször Szentendrén!
Jegyár: 600 Ft

Május 4. kedd, 19 óra
ÉVADZÁRÓ JAZZ KLUB
Jam Session
Házigazda: Borbély Mûhely
Belépõdíj: 600 Ft
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Vízimentés a Vizes Nyolcasban
A Vizes Nyolcas Uszoda és Szabadidõközpontban rendezték meg április 17-én, szombaton a Civil Mentõszervezetek Szakmai Fóruma elnevezésû kutató-mentõ konferenciasorozat második állomását. A programot számos bemutató színezte, amelyek nemcsak a
szakmabeliek, hanem a nagyközönség számára is élvezetesnek bizonyultak: az Országos
Készenléti és Riasztási Adatbázison kívül infrakamerákkal és romkutató kamerákkal
lehetett megismerkedni, bemutatkozott a SARAID brit civil mentõszervezet, majd Rob
Davis, az egység operatív igazgatója beszélt a 2010. januári haiti földrengés mentési
munkálatainak tapasztalatairól. Érdekesség, hogy a több mint 200 ezer emberéletet
követelõ katasztrófa után közel 1500 speciális mentõ végzett kutatást 115 mentõkutyával, de a SARAID az elsõ odaérkezõk között volt.
Elõadást hallhattunk a katasztrófahelyzetek dokumentálásának írott és íratlan szabályairól és az ezek során
használt kommunikációs csatornákról Novák András haditudósító és Dobson Tibor
tûzoltó ezredes tolmácsolásában, valamint szó volt a
halottak és sérültek felkutatásáról. A délután további
része a gyakorlatok jegyében
telt öt különbözõ helyszínen,
végül Rabovszky Dóra katasztrófapszichológus beszélt a
tömegbalesetek lélektanáról, a
tömegpánikról és az ilyenkor megnyilvánuló jellegzetes emberi viselkedésformákról.
Mindeközben élménydús vízi mentési bemutató színezte a programot, amelynek során
bárki kipróbálhatta a medencében az igazi mentõeszközöket, közelebb hozva ezzel a
katasztrófavédelem feladatait a hétköznapokhoz.

Kézilabda
Az elmúlt bajnoki fordulót Ercsi csapat ellen játszotta férfi NB I/B-s férfi
kézilabdacsapatunk. A mérkõzésen minden a tervek szerint alakult: a
csapat nagyon jó formában, végig fölényesen vezetve, a lehetõségeket
kihasználva, fegyelmezetten és összeszedetten játszott, és megszerezte
zsinórban a harmadik gyõzelmét.
Eredmény
Szentendre – Ercsi 41:26 (16:9)
Legjobb góllövõk: Perényi 12, Soproni 8, Duzsi 6, Kónya 5.
A legközelebbi hazai forduló április 24-én, szombaton lesz Szigetvár
csapata ellen. Az ifik mérkõzése 16 órakor, a felnõtteké 18 órakor
kezdõdik a Móricz tornacsarnokban.
Szeretettel várják a szurkolókat.
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2013 Pomáz, Mártírok útja 1-3.
telefon/fax: 26/323-974
mobil: 20/806-3232
e-mail: info@udvaroscsarda.hu
web: udvaroscsarda.hu

